
1.  Hiëronimus van Beverningh (1614-1690) is afkomstig uit de stad Gouda. Hij studeert rechten in Leiden en wordt 
thesaurier-generaal van de Nederlanden. Na 1665 concentreert hij zich op de diplomatie en is toonaangevend 
bij een aantal vredesconferenties, waaronder die in Breda. Op het schilderij van Jan Baen uit 1670 staat hij 
afgebeeld met een document met daarop geschreven: Breda 31 juli 1667. (bron: Rijksmuseum, SK-A-963-01)
OPMAAK: Stukje document met Breda 31 juli 1667 er uit lichten en vergroten.)
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1  NA, A-S-G, inv.nr. 3913: registers van secrete minuut-resoluties 1662-1670 d.d. 18-04-1667.

�De�Nederlandse�delegatie�bij�de�Vrede�van�Breda�
�De�inbreng�van�topdiplomaat�
Hiëronymus�van�Beverningh

door
Otto van der Meij

| Inleiding 

De Tweede Engelse Zeeoorlog (1665-1667) was gedurende 1666 uitgelopen op een ware 
uitputtingsslag ter zee zonder duidelijke overwinnaar. De Republiek der Nederlanden leek 
uiteindelijk de sterkste partij, omdat het land de grootste fi nanciële slagkracht had en de 
verliezen aan schepen snel kon goedmaken. De Engelse koning nam daarom gedurende 
1666 herhaaldelijk het initiatief om de oorlog te beëindigen met behulp van de Franse edel-
man Henri Buat in Den Haag, die dit uiteindelijk zelf met de dood moest bekopen wegens 
landverraad. Dat voorjaar was er tussentijds al vrede gesloten met Munster, waardoor de 
Republiek niet langer een tweefrontenoorlog hoefde te vrezen. De Republiek moest toen 
gaan bepalen wat het resultaat moest zijn van de vredesconferentie.

Er was de Republiek veel aan gelegen om de onderhandelingen met Engeland sterk in 
te gaan. De leider van het diplomatenteam moest een volhardend en creatief diplomaat 
zijn. Hij moest niet alleen de Engelsen tot vrede brengen, maar ook de nieuwe bondgenoot 
Frankrijk bij de les houden. Frankrijk was ondertussen een eigen lijn aan het uitzetten 
om in de Zuidelijke Nederlanden gebied te veroveren (de zogeheten Devolutieoorlog van 
1667-1668). Raadpensionaris Johan de Witt stuurde daarom een van zijn meest ervaren 
diplomaten naar Breda: Hiëronimus van Beverningh. Hoewel de Nederlandse delegatie 
meer gedeputeerden bevatte, was hij allesbepalend. Daarom zal Van Beverningh in deze 
bijdrage de meeste aandacht krijgen.

In de loop van april van het jaar 1667 bogen de Staten-Generaal zich over de opdracht 
of instructie voor de gedeputeerden die zich met de vredehandel zouden bemoeien.1 
Belangrijkste uitgangspunt van de vredesbesprekingen was dat het ten principale aan de 
Engelse koning werd gelaten de met de wapenen veroverde onroerende goederen (landen, 
eilanden, steden, plaatsen, vestingen en koloniën) te behouden of anders te restitueren. 
De Republiek beschouwde dit, in navolging van het  internationaal recht van uti possidetis, 
als een belangrijke geste van haar expresse wil tot vrede. Daarentegen wilde de Republiek 
inzake de roerende goederen (genomen prijzen en koopmanschappen op zee) dat die 
niet zouden worden teruggegeven. Een punt dat ook niet onderhandelbaar werd geacht. 
Tevens dienden uitgevaardigde plakkaten tegen vrije commercie te worden ingetrokken. 
Ook diende er een vrije gevangenenruil te geschieden. Het traktaat van vrede uit 1662 
met Engeland diende opnieuw te worden bekrachtigd. Tot slot moest er in beslotenheid 
worden onderhandeld.
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| Conferentieoord Breda

Vanaf het najaar van 1666 werd het idee van vredesonderhandelingen ter beëindiging van 
de Tweede Engels-Nederlandse oorlog steeds concreter. Dat de keuze daarbij in het voorjaar 
van 1667 uiteindelijk viel op de oude Nassaustad Breda was omstreden.2

Het politieke centrum van de Republiek, ’s-Gravenhage, genoot oorspronkelijk de 
voorkeur mede ook van de Engelse koning.3 Maar op het laatste moment besloten de 
Staten-Generaal ‘om gewichtige redenen’ – zo werd althans aan het Franse hof medege-
deeld – de vredehandel te verplaatsen naar ofwel ’s-Hertogenbosch, Maastricht of Breda.4 
Een keuze voor Den Haag zouden de onderhandelingen tot een interne politieke strijd 
hebben gemaakt, zo vreesde de raadpensionaris.5 Voor de internationale mogendheden die 
betrokken waren bij de oorlog gold als belangrijkste voorwaarde dat het een plaats moest 
worden die gelegen was op neutraal grondgebied.6 Dit verklaart alvast de strategische 
keuze in Den Haag voor een stad die gelegen in de generaliteitslanden, die weliswaar als 
grondgebied onder de invloedssfeer van de Republiek viel maar tegelijkertijd een grote 
mate van zelfbestuur kende. Probleem was echter dat vrijwel tegelijkertijd de Franse 
koning diens voorkeur uitsprak voor Dover.7 

Om uit deze impasse te geraken werd eerst bewerkstelligd dat de Franse koning zijn 
voorstel introk en de definitieve keuze uit inmiddels vier mogelijke opties aan de Engelse 
koning liet.8 Vanwege diens persoonlijke voorkeur, gebaseerd op een kortstondig verblijf 
in de Nassaustad in 1660, kwam Breda uiteindelijk als de winnaar tevoorschijn. Maar 
zelfs binnen de Staten-Generaal bleven zowel de Staten van Zeeland als de Staten van 
Friesland zich tot op het laatst hiertegen hevig verzetten.9 Het gewest Zeeland had daarbij 
onder meer eigen aspiraties met betrekking tot de organisatie of anders een uitgesproken 
voorkeur voor Den Haag.10 De Staten-Generaal moesten daarom zware druk uitoefenen 
op beide gewesten om zich te conformeren met het eenmaal door de Engelse koning 
genomen besluit.11 Hiervoor zouden zij ieder apart nog worden beloond.

In de loop van april werden de eerste voorbereidingen getroffen. Er werden extra 
troepen naar de stad gestuurd ter versterking van het garnizoen.12 Hierbij ontstonden 
extra complicaties vanwege de recrutering van veelal Engelse en Schotse militairen in 
diverse compagnieën van het Staatse leger, die daarom werden verwisseld. Voor de eigen 
gedeputeerden werd alvast naar geschikte huisvesting gezocht. Kapitein Butler moest 
zijn tijdelijke bewoning van huis Nassau opgeven vanwege de ideale ligging dichtbij het 
kasteel.13 Uiteindelijk zouden hier niet de Nederlandse delegatieleden verblijven, maar de 
Fransen (deels) worden gehuisvest. Te Breda had men ondertussen zes zogeheten ‘dubbel-
de huijsinge’ (een duidelijke verwijzing naar de oude, grote hofhuizen in de stad) op het 
oog. Maar tevens werd nader bepaald dat de gedeputeerden van de Staten-Generaal slechts 
in de minst aanzienlijke hiervan hun onderdak zouden krijgen!14

Het kasteel van Breda, het oude stamslot van de Nassaus, was de beoogde plaats van 
handeling binnen de stad. Dit was op verzoek ter beschikking gesteld door de huidige 
eigenares, prinses-douairière Amalia van Solms (die zelf vaak in Turnhout verbleef); zij 
liet daartoe tevens enige meubels achter in het kasteel.15 Vanaf half april was men vooral 
hier druk bezig met voorbereidingen.16

Eind april kreeg de gouverneur van de stad, Francois de l’Aubespine markies De 
Haulterive, opdracht een maaltijd te gaan verzorgen voor de ambassadeurs die langzaam 
op het punt van arriveren stonden. Zijn antwoord loog er niet om: Breda was een arme 
stad van weinig of niets voorzien. En de gouverneur had hierin gelijk: de stad was getrof-
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2  Meij, ‘Breda: stad tussen oorlog en vrede’.
3  NA, A-S-G inv.nr. 3233: resolutie 23 februari.
4  NA, A-S-G, inv.nr. 3233: resolutie 25 februari.
5  Rowen, John de Witt, 624.
6  Rowen, John de Witt, 625.
7  NA, A-S-G, inv.nr. 3233: resolutie 3 maart.
8  NA, A-S-G, inv.nr. 3233: resolutie 7 maart.
9  NA, A-S-G, inv.nr. 5044: afschrift resolutie Staten-Generaal 4 april.
10  NA, A-S-G inv.nr. 185: resolutie 23 maart.
11  NA, A-S-G, inv.nr. 185: resoluties 3 en 5 april.
12  Nationaal Archief, A-S-G, inv. nr. 5044, afschrift resolutie 9 april.
13  NA, A-S-G, inv. nr. 5044, 12 april. Het huis Nassau lag aan het einde van Schoolstraat te Breda bij het huis Brecht.
14  NA, A-S-G, inv.nr. 185: resolutie 21 april.
15  De meegestuurde lijst is niet bijgevoegd.
16  Brekelmans, ‘De vrede van Breda en de stad’, 19-20.
17  Van der Meij, Tussen Spanje en Oranje,  40 e.v.
18  NA, A S-G, inv.nr. 5044: brief 1 mei. 
19  Rowen, John de Witt, 625-626.
20  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%ABronymus_van_Beverningh.

fen door een economische depressie sinds de Vrede van Munster, een kleine twintig jaar 
eerder.17 Noodgedwongen gaf hij daarom opdracht inkopen te laten doen tot ver buiten de 
stad: hij stuurde hiertoe lieden naar Gorcum, Zeeland en Antwerpen.18 Het idee was voor 
24 personen een tweegangenmenu van vlees en een dessert te laten bereiden, al bleef het 
aantal ambassadeurs vooralsnog ongewis.

| Hieronymus van Beverningh als vredesapostel

De Staten-Generaal benoemden in hun delegatie drie personen of gedeputeerden: 
Hiëronymus van Beverningh namens het gewest Holland, Pieter de Huybert namens het 
gewest Zeeland en Allard Pieter Jongestal namens het gewest Friesland. Deze samenstel-
ling lijkt dus grotendeels ingegeven te zijn geweest door het eerdere verzet dat zowel de 
Staten van Zeeland als de Staten van Friesland boden tegen de keus voor Breda. Na afloop 
van de onderhandelingen zouden zich vanwege de ratificatie hier nog eens vijf gedepu-
teerden bijvoegen opdat ook daadwerkelijk alle gewesten vertegenwoordigd waren bij de 
ondertekening.  

Er bestaat geen enkele twijfel wie de leidende figuur was binnen de Nederlandse dele-
gatie. Dit was Hieronymus van Beverningh, die zelf overigens minder stond te popelen, 
terwijl ook de Franse koning iets minder enthousiast was over diens benoeming.19 De 
Republiek stuurde in zijn persoon desondanks een van zijn beste onderhandelaars naar 
Breda. Zowel zijn vader als grootvader hadden nog meegevochten in het Staatse leger 
tijdens de Tachtigjarige oorlog. Na een studie rechten te Leiden, werd hij in 1644 opgeno-
men in de vroedschap van Gouda. In 1647 werd hij benoemd als gedeputeerde van de stad 
bij de Staten van Holland.20 Al vrijwel gelijk raakte hij betrokken bij de onderhandelin-
gen over de Vrede van Munster. In latere jaren zou hij zijn bekwaamheden als diplomaat 
steeds meer aanscherpen. Gedurende de Eerste Engels-Nederlandse oorlog werd hij naar 
Engeland gestuurd om te onderhandelen met Oliver Cromwell. Ondertussen werd hij in 
toenemende mate een vertrouweling van de raadpensionaris van Holland, Johan de Witt. 
Van Beverningh wordt tevens als een van de auteurs beschouwd van de Akte van Seclusie: 
de uitsluiting van de prins van Oranje uit zijn ambten, daarmee de basis leggend voor het 
Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672).
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In 1654 werd Van Beverningh voorgedragen voor het ambt van thesaurier-generaal, dat hij 
tot 1665 zou bekleden. Als protegé van De Witt ging zijn benoeming echter niet zonder 
slag of stoot en werd zijn macht deels beknot; hij kreeg onder meer geen stemrecht meer 
in de Raad van State.21 Desondanks was dit een van de meest vooraanstaande ambten in 
de Republiek met een traktement van fl.2.000, een jaarinkomen dat nog aanzienlijk werd 
aangevuld met allerlei emolumenten of extra’s.22 Gedurende zijn aanstelling als thesau-
rier-generaal was hij vooral actief betrokken bij de hervorming van het belastingstelsel in 
de Republiek.23 Bij zijn afscheid werd hij inmiddels alom gewaardeerd: van de raden ontving 
hij een gouden beker en van de Staten van Holland, in wier ogen hij allereerst dienaar van 
dat gewest was, een zilveren servies ter waarde van fl. 10.000.

2.   Portret van raadpensionaris van Holland Johan de Witt (1625-1672) door Caspar Netscher. Van Beverningh is eerst een 
vertrouweling van De Witt. Later zou hij zich wat losser van zijn patroon opstellen. De Witt blijft tijdens de onderhandelingen 
in Den Haag en onderhoudt een intensief briefverkeer met Van Beverningh. (bron: Rijksmuseum, SK-C-175)
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21  De Smidt, Van tresorier tot thesaurier-generaal,  124-127.
22  Smidt, Van tresorier tot thesaurier-generaal, 131.
23  Smidt, Van tresorier tot thesaurier-generaal, 201.
24  NA, A S-G, inv.nr. 8534: verbaal van de gedeputeerden bij de vredesonderhandelingen te Breda, f. 2r.

Vanaf 1665 legde Van Beverningh zich steeds meer toe op de internationale diplomatie, in 
een vermoedelijke poging zich enigszins te distantiëren van de raadpensionaris en om zijn 
eigen aanzien te versterken. In Kleef onderhandelde hij allereerst in het najaar van 1665 
namens de Staten-Generaal met de keurvorst van Brandenburg; een klein jaar later zat hij 
in Breda.

| Het diplomatieke voorwerk

Op 5 mei 1667 ontving Van Beverningh c.s. de definitieve opdracht als gedeputeerden van de 
Staten-Generaal. Het duurde desondanks nog enige dagen alvorens zij ieder gescheiden te Breda 
aankwamen; er lijkt dan ook sprake te zijn geweest van enige chaos bij vertrek en aankomst.24

Na bijna een maand van voorbereidingen in de stad zelf kon vanaf 10 mei het diplomatieke 
werk daadwerkelijk een aanvang nemen, zo leek het nochtans. Het haastige vertrek uit Den 
Haag maakte in de eerste plaats dat men redelijk onvoorbereid te Breda was gearriveerd zoals 
Van Beverningh, die op zondag 
arriveerde, later ook schreef. 
Groot voordeel daarbij was in 
de tweede plaats dat noch de 
Engelse noch de Zweedse dele-
gatie was gearriveerd. Zodoende 
was er alsnog voldoende tijd om 
zich nader te preparen.

3.  Gravure met het portret van De Huybert. 
Mr. Pieter de Huybert (1622-1697) neemt 
namens het gewest Zeeland deel aan de 
onderhandelingen te Breda. Hij studeert 
rechten en wordt ondermeer curator 
van de Latijnse school van Middelburg. 
Later is hij secretaris en raadpensionaris 
van de Staten van Zeeland. Als gezant 
bezoekt hij Zweden, Polen, Brandenburg 
en Denemarken. (bron: Rijksmuseum, 
RP-P-OB-48.658). De Huybert krijgt een 
graf in de kerk van Burgh op Schouwen-
Duiveland in Zeeland. Hij is dan 
ambachtsheer van Burgh en financiert 
de nieuwe kerk. In de kerk is zijn epitaaf 
nog steeds te bewonderen. Zijn wapen 
heeft drie haringen. Dezelfde drie vissen 
staan op zijn lakzegel onder de Vrede 
van Breda. (Wikimedia, bron Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed)
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We kunnen Van Beverningh’s vorderingen op de voet volgen dankzij een drietal correspon-
denties: die met de Staten-Generaal, die met de Staten van Holland en die met de raadpensi-
onaris van Holland. Het verbaal (of verslag) over de vredehandeling is de officiële weergave 
van zijn werkzaamheden als onderhandelaar of gedeputeerde richting zijn opdrachtgever: 
de Staten-Generaal. Van Beverningh was daarnaast gedeputeerde van het gewest Holland 
waarmee hij dan ook nauw contact hield (zij het voornamelijk op hoofdlijnen) en tot slot als 
naaste vertrouweling van de raadpensionaris.25 In de laatste correspondentie ligt de nadruk 
vooral op het diplomatieke onderhandelingsproces.

Uitgangspunt van de vredesonderhandelingen was om alles zoveel mogelijk in onder-
ling overleg te doen en dit tevens onder strikte geheimhouding. Met name dit laatste was 
een belangrijk punt: in de afgelopen jaren was een reeks van internationale politieke 
schandalen uitgebroken in Den Haag, dat op nieuwsgebied zo lek was als een mandje 
blijkens diverse spionageactiviteiten.26 Hoe gingen de onderhandelingen nu feitelijk in 
hun werk? In de woorden van Van Beverningh was de dagelijkse orde als volgt: 

Het was gebruikelijk dat iedere diplomaat bij een bezoek en tegenbezoek zijn eigen punten naar 
voren bracht. Er zal daarna vertrouwelijk verslag worden uitgebracht over hetgeen daarbij 
voorgevallen zal zijn.27

Wat volgde in de komende weken en maanden was een eindeloze reeks van bilateraal-
tjes, waarna de lopende onderhandelingen (of dagelijkse beslommeringen, bij gebrek aan 
voortgang) op schrift werden gezet en naar de diverse hoofdsteden verstuurd voor verder 
commentaar of eventueel nadere instructie.

Op 11 mei werd een eerste beleefdheidsbezoek afgelegd aan zowel de Franse als de 
Deense delegatie. Dit oponthoud van 1 dag kwam doordat koetsen en personeel nog 
ontbraken om een waardige stoet (treijn) samen te stellen.28

Een eerste diplomatieke horde die moest worden genomen was een op tafel liggend 
aanbod van de keurvorst van Brandenburg om te bemiddelen tussen de verschillende 
partijen. Maar de Franse koning had dit verzoek namens de keizer reeds in een eerder 
stadium afgewezen en de aanwezige gedeputeerden waren in deze kwestie niet verder 
gelast. Dit aanbod kon dan ook op weinig enthousiasme rekenen behalve bij Denemarken, 
dat in alliantie was met Brandenburg.

De algemene indruk van Van Beverningh was dat de Fransen tot een snel resultaat 
wilden komen.  Met Frankrijk was in 1662 een bondgenootschap gesloten als gevolg waar-
van de Franse koning ook begin 1666 de Engelsen de oorlog had verklaard, zij het zonder 
al te veel enthousiasme.29 Met de Fransen zat men inzake de onderhandelingen vanaf 
het begin behoorlijk op één lijn, in ieder geval voldoende om de Engelsen geen kans te 
geven ‘deselve eenighints te connen separeren’. Tegelijk gaf Van Beverningh ook een meer 
persoonlijke indruk van een van zijn directe tegenspelers:

Ik vind de heer Courtin zeer innemend en zeer beleefd. Hij heeft veel ervaring met de wereldpolitiek 
en het diplomatieke bedrijf. Ik zal proberen met korte bezoeken en tegenbezoeken zijn goede intenties 
te behandelen.

Op 12 mei kwam de Bredase magistraat op visite bij de Nederlandse gedeputeerden, wat 
tot dan toe niet mogelijk was geweest doordat de huisvesting niet op orde was en er geen 
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25  Ik dank Hanno de Vries van het Nationaal Archief voor inzage in het archief van Johan de Witt, dat wegens een herinventarisatie al enkele 
jaren niet toegankelijk is.

26  De Bruin, Geheimhouding en verraad.
27  NA, Raadpensionaris De Witt, bundel 2779E (vredehandel Breda) d.d. 12 mei. ‘Modium agendi dat ijeder bij visite ende contravisite sijne 

saken selfs sal vorderen, nochtans met confidente communicatie  van’t geene daerin passeren sal’
28  NA, Raadpensionaris De Witt, bundel 2779E 12 mei.
29  Franken, Coenraad van Beuningen’s politieke, 50.
30  NA, A S-G, inv.nr. 8534: Verbaal f. 3v. ‘t’welcke mits de ongereetheijt van de huijsen ende vande treijn, oock tot die tijt toe hadden gedeclineert.’
31  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E d.d. 17 mei.
32  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 12 mei.

koetsen beschikbaar waren.30 De volgende dag legde een deputatie van de kerkenraad ook 
nog een eigen bezoek af.

Naast deze eerste visites gebruikte Van Beverningh de tijd vooral om zich nader voor te 
bereiden op de aanstaande onderhandelingen. Een van de eerste zaken die hij bijvoorbeeld 
regelde was ervoor te zorgen dat de postmeesters ’s avonds telkens precies om half negen 
zouden vertrekken opdat de diplomatieke correspondentie op tijd zou worden afgeleverd. 
Aangezien de communicatie met de diverse hoofdsteden uitsluitend per brief verliep, was 
een juiste en tijdige postbezorging van eminent belang. Ook zijn eigen instructie vroeg 
op onderdelen nog om opheldering.31 Vanaf zijn eerste brief uit Breda aan de Staten van 
Holland sloot Van Beverningh telkens af met de hoop dat God de onderhandelingen met 
‘een gewenscht succes wille zegenen.’32

4a.  Gravure op papier met het portret van Hiëronimus van 
Beverningh door Abraham Bloteling. Hierop staat ook 
het wapen van de diplomaat: een bever en een leeuw. 
In de Latijnse tekst wordt zijn rol in Breda vermeld. 
(bron: Rijksmuseum, RP-P-1906-2929)

4b.  Schilderij door Jan Baen van Johanna le Gillon (1635-
1706), de twintig jaar jongere echtgenote van Van 
Beverningh (bron: Rijksmuseum, SK-A-964)
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Het verkrijgen van goede informatie over en weer was een continue zorg. Afschriften van 
oude, recente of zelfs ontbrekende stukken waren zeer in trek. Zo vroeg Courtin al meteen 
aan Van Beverningh om een traktaat uit 1494 dat gedrukt zat achter de Mare Liberum van 
Hugo de Groot.33 De taal der diplomaten was onderling (zowel mondeling als schriftelijk) 
het Frans en bij de uitwisseling van met name belangrijke stukken het Latijn. Hoewel de 
delegaties ieder hun eigen secretaris hadden, kwam er toch een hoop papierwerk bij kijken: 
‘ik ben al zo druk met het dagelijks werk, dat het me veel moeite zal kosten om iedere keer 
zelf de vertalingen van de stukken te verzorgen.’34 Van Beverningh maakte in de haast ook 
wel eens een fout. Zoals de keer dat hij vergat kopieën van stukken uit een bundel documen-
ten te halen en het dossier werd daarom teruggestuurd.35

Een grote zorg voor Van Beverningh was tot slot de afwezigheid van Johan de Witt zelf 
bij de onderhandelingen. Hij kon niet begrijpen waarom de raadpensionaris zich zoveel 
bezig hield met de oorlogsvloot.‘36 De raadpensionaris was ondertussen samen met zijn 
broer Cornelis bezig aan een gewaagd militair plan, dat de vredesonderhandelingen kon 
maken of breken. Ook de Fransen hadden liever dat Johan de Witt meer aandacht gaf aan 
dit volgens hen zwaardere belang van de Republiek: ‘aen het swaerder interest van den 
staet wilt defereren’.

Op zaterdag 14 mei vond een belangrijke ontmoeting plaats met de Franse delegatie 
geleid door graaf d’Estrades en verder gesecondeerd door Courtin. D’Estrades gaf te kennen 
eerst een bezoek aan Den Haag te willen brengen om de Staten-Generaal bij te praten 
over de intentie van de Franse koning inzake de opmars van diens leger naar de Spaanse 
Nederlanden.37 Deze annexatiedrift betekende een groot gevaar voor het machtsevenwicht 
binnen Europa, waar de Republiek zoveel mogelijk op uit was. Inzake de eigenlijke onder-
handelingen zouden de Fransen zich stipt houden aan het traktaat van alliantie van 1662 
en niets zonder onderling overleg ondernemen.

Vervolgens kwam de wijze van confereren ter sprake oftewel de organisatie van het 
congres. D’Estrades stelde in eerste instantie niets minder voor dan een rondetafelcon-
ferentie waarin de partijen tegelijk met elkaar aan tafel zouden zitten. Dit voorkwam 
volgens hem geschillen over status en volgordes en zou de kortste weg naar vrede zijn. 
Deze mythe over de vrede van Breda als (eerste?) rondetafelconferentie uit de geschiede-
nis heeft dus wel degelijk enige grondslag, zij het dat dit plan nooit is uitgevoerd. Want 
tegelijkertijd zag D’Estrades ook in dat dit niet zou gaan werken, al was het maar vanwege 
de voorlopige afwezigheid van de Engelsen en de Zweden. Bovendien zou in dat geval na 
de conferentie nog een reeks van overleggen nodig zijn, wat mogelijk extra tijdverlies zou 
opleveren. In plaats daarvan leek het praktischer om ieder op het kasteel een eigen vertrek 
toe te wijzen, de hoofdpartijen onderling van tevoren te laten overleggen en op de confe-
rentie zelf de mediateurs van kamer naar kamer te laten gaan met de diverse voorstellen.

Nadat men het in principe over deze handelswijze eens was geworden, trok men naar 
het kasteel om de geprepareerde kamers te inspecteren. Na bevind van zaken ging men 
ter plekke voorlopig akkoord met de voorgestelde werkwijze, tenminste als de Zweedse 
voorzitter er geen veranderingen in zou willen aanbrengen.
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33  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 13 mei.
34  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 20 mei.
35  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 12 mei. ‘dijen laetsten bundel, denwelken u ed. mogelijck te haestigh te rugge sont, om dat 

ick hebben versuijmt eenige copien dewelcke ick getekent hadde te doen daer uijt trecken.’
36  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 14 mei. ‘ende ick bekenne dat ick niet begrijpen can, wat dienst u ed sich can voorstellen in 

desen tijt ontrent de expeditie van de vloote, dije u ed. in alle dese becommerl. toevallen can ende behoort te doen in sijne ordinaris functie’
37  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E  Verbaal, f. 4r-v.
38  NA, Raadpensionaris De Witt, bundel 2779E d.d. 19 mei.
39  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 23 mei.
40  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 25 mei.
41  Rowen, Grand pensionary, 629-630.
42   NA, Raadpensionaris De Witt, bundel 2779E d.d. 27 mei.
43  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 28 mei.
44  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E,  1 juni.

| Conferenties en ‘trainissementen’

In feite was het wachten nu nog maar op één ding: de aankomst van de Engelse en Zweedse 
delegaties in de stad. Vanaf half mei bivakkeerden de Engelsen op een uur van de stad in 
Statenjachten en daarna deels in fort Terheijden en deels in een onbekende plaats. Volgens 
Van Beverningh bleven zij voor de stad liggen onder het mom van dat hun behuizing in 
Breda nog niet gereed was. Van het verblijf van de Zweden, mogelijk zelfs nog in Engeland, 
had men medio mei nog helemaal geen weet.38 Een en ander bood Van Beverningh nog mooi 
de gelegenheid tot een bezoek aan Oirschot, omdat hij last had van een kwaal aan zijn lippen 
(waarschijnlijk een klein gezwel).39

Pas op 24 mei rond het middaguur maakte de Engelse delegatie haar publieke entree 
in de stad: het was een indrukwekkend gevolg van koetsen en paarden en een nog groter 
gevolg van edellieden, pages en lakeien.40 Vanuit Antwerpen hadden de Engelsen een 
grote voorraad meubels (vooral bedden) meegenomen. Na de maaltijd lieten zij door 
een edelman bij de Nederlandse gedeputeerden aankondigen dat zij gereed waren voor 
de onderhandelingen. Een hofmeester bracht namens Van Beverningh een soortgelijke 
verklaring naar de Engelsen.

Nu iedereen eindelijk was gearriveerd konden de onderhandelingen pas echt beginnen. 
Eerst volgde nog een nieuwe ronde van onderlinge diplomatieke plichtplegingen met betui-
ging van vriendschap, inspectie van volmachten, uitwisseling van documenten. Op 26 mei 
werd eindelijk de eerste visite bij de Engelsen afgelegd: ‘de receptie, den rang ende de sessie 
nae behooren’ aldus Van Beverningh. De Engelsen verzochten om een paspoort voor 1 of 2 
scheepjes die in Bergen op Zoom continu klaarstonden voor het transport van hun post. De 
route via Vlaanderen was vanwege oorlogshandelingen te gevaarlijk. Maar de Nederlanders 
verzochten de Engelsen hun post gewoon via Scheveningen te blijven verzenden.41

Terwijl de Engelsen in volle glorie met een imposant gevolg door de stad trokken, bleken 
de Zweden dit schielijk in de stille avonduren te hebben gedaan - zo bleek pas naderhand.

De volgende dag om vier uur werd gelijk een bezoek aan hen afgelegd door Van 
Beverningh.42 Nu werd het ook tijd voor iedereen om zijn geloofsbrieven aan de Zweedse 
mediateurs te geven, een belangrijk formeel deel van het proces. Van Beverningh begon 
eind mei ongeduldig te worden en hij hoopte dat ze nu iedere dag echt konden gaan 
werken aan de vrede.43 Bij de contravisite van de Zweden hield hij hen voor om direct met 
het werk te beginnen en de onderhandelingen te versnellen. Hoewel zij immer nog niet 
hun publieke entree in de stad hadden gemaakt, verklaarden de Zweden direct aan het 
werk te willen, te beginnen met een inspectie van het kasteel.44
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Op zaterdag 4 juni om 9 uur ’s ochtends kwamen alle partijen voor het eerst gezamenlijk 
bijeen op het kasteel. De Franse, Deense en Nederlandse gedeputeerden zaten aan een kant 
van de grote galerij, maar wel in één vertrek (ondanks dat er meerdere kamers beschikbaar 
waren); de Engelsen, die iets later waren gearriveerd, zaten apart in een kamer aan de kant 
van een andere galerij. De mediateurs zaten in de grootste kamer, die eigenlijk voor de confe-
rentie was bestemd, maar nu ogenschijnlijk verder niet gebruikt zou gaan worden. 45

Eenmaal weer thuis later die dag in het eigen verblijf te Breda, concludeerde Van 
Beverningh dat het beleid van de mediateurs niet zo oprecht was als men van hun neutra-
le status kon verwachten.46 De volgende dag volgde overleg met de Fransen, waarin naar 
voren werd gebracht dat de onderhandelingen zo wanordelijk waren verlopen dat geen 
enkel onderwerp ordentelijk was afgerond.47 Een van de klachten was bijvoorbeeld dat 
er (te) weinig op papier werd gezet over lopende zaken. Ook met de Fransen was lichte 
onenigheid ontstaan, want die vonden dat de Engelsen wel een punt hadden als het ging 
om de naleving van het traktaat van alliantie tussen Engeland en de Republiek uit 1662.48 
Daarnaast hadden zij een vertrouwelijke mededeling van de Nederlanders doorgebriefd 
naar de Engelsen. Behalve procedurele zaken en onderlinge misverstanden, had elk van 
de partijen zo zijn eigen uitstaande diplomatieke kwesties ingebracht, die de onderhan-
delingen voorlopig blokkeerden.

5.   Tekening van de vergaderruimtes in het kasteel van Breda. De Zweedse bemiddelaars krijgen de grote zaal toegewezen 
als vergaderkamer. Een ruimte die eigenlijk is bedoeld als conferentiezaal. De Engelsen nemen een kamer in de 
zijvleugel naast de grote zaal. De Republiek en de bondgenoten Frankrijk en Denemarken nemen een de kamer in de 
andere zijvleugel naast de grote zaal. (bron: NA, A-S-G, inv. nr. 5907)
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45  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 6 juni. ‘Ende sijn wij vervolgens eergisteren daer bij een gecomen, de heeren Fransche, Deensche ende 
wij aen de eene sijde van de groote galerie, daer genoeghsame camers sijn voor ijder van de hooghe parthijen apart, maer nochtans tesamen gebleven 
in het eerste vertreck, naest aen de groote sale;’De heeren Engelschen in een camer aen de sijde van een andere galerije oock dicht aen de voorsz. sale, 
ende de heeren mediateuren in die groote camer, dewelcke eijgentl. tot de plaetse van de conferentien geprepareert was, ende die, nae alle apparentie 
van geen ander gebruijck en sal sijn, zijnde, soo het schijnt de meeninghe, dat de hooghe parthijen sullen verblijven ijeder in hare quartieren, ende dat 
de heeren mediateuren sullen de moeijte nemen van over ende weder, ende tusschen beijden te gaen geduijrende den tijt van dese onderhandelinghe’

46  NA, A S-G, inv.nr. 8534: Verbaal, f. 43v.
47  NA, A S-G, inv. nr. 8534:Verbaal, f. 44v.
48  NA, A S-G, inv. nr. 8534:Verbaal, f. 45v.
49  NA, Raadpensionaris De Witt, bundel 2779E  d.d. 11 juni.
50  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E ; NA, A S-G, inv. nr. 8534:Verbaal, f. 57r.
51  NA, Raadpensionaris De Witt, bundel 2779E  d.d. 11 juni.

Dit kwam met name omdat de Engelsen geen mandaat (last) leken te hebben meegekregen en 
voor elke beslissing eerst advies of instemming uit Engeland nodig hadden.49 Van Beverningh 
drong er bij de mediateurs dan ook op aan tenminste schriftelijke antwoorden van Engelse 
zijde te geven over hetgeen hun was voorgelegd. En of deze vertraging nog niet erg genoeg 
was overleed op 11 juni onverwachts een van de Zweedse mediateurs – Coyet - na een kort 
ziektebed. Gelukkig was in de tussentijd op 9 juni een andere Zweedse mediateur te Breda 
gearriveerd (de graaf Zu Dohna) waardoor de onderhandelingen niet helemaal stilvielen.

Door het vertrek van de Nederlandse vloot, die op 4 juni was uitgevaren, stond de voort-
gang van de onderhandelingen ondertussen onder toenemende druk van buitenaf.50 In een 
brief gedateerd 11 juni schreef Van Beverningh aan de raadpensionaris:

Maer de saecken van onse onderhandelinghe alhier gaen soo langsaem voort, dat wij t’zedert de 
eerste conferentie van over acht daghen, tot noch toe geene andere gehadt en hebben. Wij houden 
wel geduijrighe communicatien met de heeren Fransche ende Deensche ministers onder malcan-
deren over de projecten ende articulen de welcke wedersijts geconcipieert ende aende heeren medi-
ateuren voorgedragen sijn.
Maer wij en connen met de heeren Engelschen niet vorderen, dewijle sij dat alles nae Engelandt 
over senden, ende op geene pointen en schijnen absoluijt gelast te sijn. Wij en onderlaten oock niet 
bij de heeren mediateuren aen te houden, dat door hare goede directie die heeren mochten werden 
gedisponeert tot eenighe schriftelijcke antwoorde op het geene haer deser sijts is voorgestelt, om het 
aengevangen werck soo veel doenelijck te vorderen, gelijck wij dan noch gisteren expresse visite 
aen de heeren baron Flemmingh ende den heer graeve van Dona daerover gegeven hebben.
Ende wij sijn gehouden te seggen dat het oock aen den ijver, ende goede directie van die heeren niet 
en manqueert, maer echter vreesen wij datter in eenighe daeghen niet veel meer van te hoopen is, 
ende dat wij de patientie sullen moeten hebben van te wachten tot datter eenigen naderen last uijt 
Engelandt sal overcomen.51

Van Beverningh constateerde dan ook al vrij snel dat de Engelsen erop uit waren de 
conferentie zoveel mogelijk te traineren. Dit had twee redenen. In de eerste plaats waren 
de gestuurde diplomaten onvoldoende van mandaat voorzien. Telkens als hun iets werd 
voorgelegd, meenden zij niet in de materie te kunnen treden zonder enige ruggespraak. In 
de tweede plaats hoopten de Engelsen dat de Zweden vanuit het oosten een nieuw front 
tegen de Republiek zouden beginnen, daarmee de Republiek militair verder onder druk 
zettend. Juist te land bleek de Republiek in strategisch opzicht kwetsbaar. En ook de Franse 
opmars in het zuiden zou de Republiek tot een snelle vrede forceren om zich daar tegen 
te wapenen, zo was de verwachting. Ondertussen was de Republiek bezig met haar eigen 
overrompelingsstrategie tegen de Engelsen.
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Tegenstrijdige informatie maakte enige voortgang er ook niet beter op. ‘Ik weet de helft van de 
tijd niet wat ik aan de andere gezanten heb en ik begrijp niet wat er bezig is en smeult, maar de 
tijd zal het duidelijk maken’.52 Een week later was Van Beverningh nog even somber gestemd: 
‘We overleggen nog steeds vruchteloos en ik weet niet hoe het ooit tot een einde kan komen’.53

Een onverwachte diplomatieke kwestie ontstond er nu rondom de overleden Zweedse 
mediateur Coyet, wiens lichaam ondertussen met enige ceremonie ter aarde was besteld 
in het koor van de Grote Kerk. Maar dit was slechts een tijdelijke rustplaats en er werd 
bij Van Beverningh ernstig op aangedrongen een vaartuig ter beschikking te stellen voor 
vervoer van het lichaam naar Rotterdam en verder naar de Sont, en dit alles op kosten van 
de Republiek. Hier viel volgens hem niet aan te ontkomen.54

Eind juni bereikte het nieuws Breda over de succesvolle onderneming van de 
Nederlandse vloot te Chatham tegen de Engelse vloot die daar voor anker lag. Mogelijk op 
aandringen van graaf D’Estrades kwam het advies te Breda, als enige stad in de Republiek, 
geen vreugdevuren af te steken; dit zou de Engelsen anders te veel gezichtsverlies opleve-
ren.55 Op 30 juni vond een ontmoeting plaats met baron Fleming die bij die gelegenheid 
gelukkig geen nieuwe hindernissen meer opwierp. Maar Van Beverningh vond wel dat de 
Engelse diplomaten zich nog net zo halstarrig opstelden als enige weken daarvoor en bij 
de eerste openbare bijeenkomst van de conferentie. Hij verzekerde vervolgens de Engelsen 
dat het succes ter zee een uitzicht op vrede niet hoefde te belemmeren, maar zijn geduld 
begon nu wel op te raken en hij kwam daarom met een licht dreigement: 

De vredesgezindheid van de Staten-Generaal was nog steeds aanwezig, ondanks de overwinning die 
God aan het leger en de vloot had gegund. De Staten-Generaal waren nog steeds bereid om de vredes-
onderhandelingen voort te zetten en af te ronden op de bekende voorwaarden. Hij kon echter niet garan-
deren dat de Nederlanden en de bondgenoten zich altijd zo terughoudend zouden blijven opstellen.’56

De Republiek was met andere woorden strijdvaardig genoeg om opnieuw het ruime sop te 
kiezen en de vrede desnoods met geweld te forceren.

Het kostte kennelijk enige dagen tijd voordat de omvang van het vlootverlies helemaal 
goed tot de Engelsen was doorgedrongen. ‘De heeren dije hier sijn [zijn] door den swaren 
slagh seer geabateert’.57 In de eerste week van juli sloeg de stemming dan ook alsnog om. 
Het diplomatieke antwoord uit de ontstane patstelling bleek erin te bestaan naast het 
vredestraktaat een nader traktaat van commercie en marine (inzake handel en scheep-
vaart dus) te sluiten. Op 4 juli vond Van Beverningh het humeur en de stellingname van 
de Engelsen beter om zo snel als mogelijk het werk af te maken.58 Nu werd het de hoogste 
tijd ‘om spijckers met hooffden te slaen (soo men seijt)’.59

De eerstvolgende brief van Van Beverningh dateert pas van 10 juli, maar niet zonder 
reden: ‘ Wij zijn sinds afgelopen dinsdag erg druk geweest met overleggen, bezoeken en 
tegenbezoeken ... en er waren veel grotere en kleinere aanpassingen in de onderwerpen.’ 
Hij had het daarom niet verantwoord gevonden tussentijds iets mede te delen aangezien 
er nog niets vaststond.

Het heeft de goede God heeft in zijn genade beliefd dat tijdens het laatste overleg van deze namid-
dag, waar wij zo dadelijk mee klaar zijn, het werk zodanig te regelen dat alle geschillen zowel 
tussen de koningen van Frankrijk en Denemarken als de geschillen tussen de Staten-Generaal en 
de koning van Engeland zijn opgelost.
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52  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 20 juni. ‘Ick en wete halff den tijt niet, hoe ick het met de ministers hebbe, ende en can niet 
begrijpen, watter leijt en smeult maer den tijt moet het haest openbaren’.

53  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 27 juni. ‘Wij leggen hier noch al voort vruchteloos, ende ick weet niet wat eijnde mij selven voor te stellen’.
54  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 30 juni.
55  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 29 juni.
56  NA, A S-G, inv.nr. 8534: Verbaal f. 62v. ‘dat de gemoederen van haer ho:mo: geensints en waren opgeset door de genaedighe successen die 

den goeden godt aen haere waepenen ende vloote verleent hadde, ende dat uwe ho:mo:  gedep. als noch bereijt bleven om het vredens-werck 
op de bekende gronden te vorderen ende te sluijten, maer dat men haer niet en conde verseeckeren dat uwe ho:mo: ende hare geallieerden altijt 
souden willen bepaelt blijven binnen die limiten van hare moderatie’.

57  NA, Raadpensionaris De Witt, bundel 2779E  d.d. 2 juli.
58  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E  Verbaal, f. 65r. ‘humeur ende dispositie van de engelsen om soo ras doenlijck van dit werck aff te zijn.’
59   NA, Raadpensionaris De Witt, bundel 2779E d.d. 5 juli.
60  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 10 juli. ‘Ende wij sullen een dagh ofte twee van noode hebben om alle papieren in ordre te brengen.’
61  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 28 juli.
62  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 29 juli. ‘Ende wij appliceren ondertusschen ons selven om alles in forma wel te dresseren, 

ende te prepareren tot de onderteeckeninghe om het werck dan in complete termen aen haer ho: mog: te laeten affgaen.’
63  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 31 juli. 

Heet van de pers wist Van Beverningh te melden dat het einde nu in zicht was. Coventry zou 
zo spoedig mogelijk naar Engeland vertrekken om met de Engelse koning te overleggen over 
de uitkomst. ‘En wij zelf zullen ook nog een dag of twee nodig hebben om alle paperassen in 
orde te brengen’.60 Op 13 juli vertrok Van Beverningh uit Breda om verslag uit te gaan bren-
gen in Den Haag, alwaar op 14 juli een concept van het vredestraktaat ter vergadering werd 
gepresenteerd. Na enige lichte aanpassingen keerde hij op 19 juli weer terug naar Breda. 

Op de avond van de 27e arriveerde ook Coventry terug uit Engeland. In de middag van de 28e 
legde Van Beverningh een bezoek bij hem af. Tegelijk was hij bezig om nog een laatste conferen-
tie te beleggen.61 Dit gebeurde de volgende dag waarbij de laatste plooien werden gladgestreken.

En wij zijn ondertussen bezig om alle documenten in de goede vorm op te stellen, zodat ze gereed 
zijn voor ondertekening. Het werk kan dan helemaal afgerond worden voorgelegd aan de 
Staten-Generaal.62

In de grote zaal van het kasteel kwamen op 31 juli om 11 uur alle afgevaardigden bijeen voor 
een ceremoniële slotzitting. Van Beverningh schreef na afloop eigenhandig een brief dat er 
die middag de laatste hand was gelegd ‘aen het groote vredens werck’ dat nu door handteke-
ningen en zetten van zegels bekrachtigd was.63 De brief werd aan een edelman meegegeven 
voor directe bezorging bij de Staten.

| Slotakkoord(en)

De vrede was nu weliswaar op hoofdlijnen vastgesteld maar er moesten nog tal van details 
nader worden uitgewerkt. Allereerst gold dat de ratificatie ervan door de diverse regeringen. 
Tevens moest de vrede tot slot ook wereldkundig worden gemaakt (de onderhandelingen en 
uitkomst waren als zodanig publiek geheim). 

Daarnaast waren er de zogeheten ‘inclusien’, waarbij derde partijen (landen of vorsten) 
zich eveneens aansloten bij de vrede omdat dit ook voor hen gunstige voorwaarden of 
perspectieven bood. Dit diende echter wel met instemming van alle hoofdpartijen te 
gebeuren. Bovendien bood deze adempauze in augustus diverse particuliere partijen, 
die meenden op enigerlei wijze aanspraak te kunnen maken op deelaspecten van het 
gesloten akkoord, de kans om ook hun zaak te bepleiten in aanwezigheid van tal van 
hoogwaardigheidsbekleders. Eén zo’n geval betrof bijvoorbeeld de vele schuldeisers van 
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6.  Op 24 augustus 1667 worden de aktes geratifi ceerd door de vertegenwoordigers van de betrokken landen. De dagen 
ervoor is Van Beverningh druk bezig met het ondertekenen en bezegelen van de aktes. Deze akte is de vastlegging 
van de vrede tussen Engeland en de Nederlanden. Op deze akte staat per geografi sch gebied aangegeven wanneer de 
vrede in zal gaan. Dit is een vernieuwing in het verdragsrecht. Op deze akte staat het zegel en de handtekening van Van 
Beverningh in de tweede rij rechts, tweede van boven. (bron: NA, A-S-G, inv. nr. 5907) 
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64  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 20 augustus. ‘voorsien van een rootfluweelen rock ende de banderollen vande trompet die 
onder de heeren vanden raedt van state berusten, om door twee eigen trompetters en twee engelse en eventueel twee van andere heeren 
die publicatie allesints door dese stadt te doen uijt blasen.’

65  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 23 augustus. ‘De conferentie is Godt loff soodaenigh uijtgevallen dat alle geadjusteert is, ende 
de uijtwisselinge vande ratificatien sal gedaen werden morgen ten elff uijren, ende de publicatie ten 3 uijren naer den middagh.’

66  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 25 augustus; stuurt 2 exemplaren in beide talen. ‘Wij hebben gisteren nae de gedaene publi-
catie eenige staecken met flambeaux ende verscheijden vierwerken op de marckt van dese stadt doen aensteken; ambassadeurs met een 
collation op het raadhuis geregaleert, ende sijn vervolgens desen dagh besigh geweest om de formulieren vande gedaene engelsche ende 
duijtsche publicatien te cachetteren ende te onderteeckenen.’

de koningin van Bohemen – Elisabeth van Palts, de zogenaamde Winterkoningin - die 
jarenlang krediet aan haar hadden verleend gedurende haar verblijf in Den Haag vanwege 
een toegezegd pensioen van het Engelse parlement dat nooit was overgemaakt. De Haagse 
middenstand was aldus voor vele tienduizenden guldens benadeeld.

Na een rustpauze van enige weken in afwachting van de ratificaties keerde Van Beverningh 
in de tweede helft van augustus weer terug naar Breda: ‘bij provisie begonnen op te stellen 
die formulieren van publicatie ende van waerschuwinge’. De Engelsen hadden inmiddels als 
eersten het verdrag geratificeerd (op 13 augustus). Het plan was om door trompetter Lus of een 
ander ‘ voorzien van een roodfluwelen kostuum en banderollen aan zijn trompet die behoorden 
aan de heren van de Raad van State, verder door twee eigen trompetters, twee Engelse trompet-
ters en eventueel door twee trompetters van de andere heren, de publicatie in deze stad rond 
te bazuinen.’64

Diverse stukken werden scrupuleus nagekeken waaronder de ‘opene acten ofte patenten’ 
(teruggave van gebied door de Engelsen ingenomen sinds 20 mei). Met de Engelsen werd 
nader overlegd over een ontwerpformulier voor de publicatie. De ‘acte van waerschuwinge’ 
(beëindiging van vijandelijkheden) en paspoort voor de adviesbarken (die de bekendmaking 
moesten doen aan schepen op zee) gaven daarentegen nog problemen. De Engelsen achtten 
zich niet bevoegd om de benodigde paspoorten te geven. ‘Wij vergaderden tegen de avond 
op het kasteel om de inhoud en de vorm van de documenten. Verder stelden we de tijd en de 
plechtigheden vast.’

De ratificatie van de vrede door de koning van Frankrijk arriveerde in de ochtend van 
23 augustus, waarmee alles nu gereed was voor het slotakkoord. ‘De conferentie is - God zij 
geprezen - nu in de fase gekomen dat alle documenten zijn aangepast en de uitwisseling 
van de geratificeerde documenten zal morgen om 11.00 uur plaats vinden. De publicatie 
van de overeenkomst vindt plaats om drie uur in de middag.’65

Aldus geschiedde de volgende dag 24 augustus – ‘op den dagh des vredens’, volgens Van 
Beverningh - met het ‘schallen van de trompetten en door de bevestiging van de vredes-
overeenkomst aan de poorten van alle huizen van de diplomaten’. Het feestgedruis in de 
stad kon daarmee pas goed beginnen. Van Beverningh geeft de volgende beschrijving:

We hebben gisteren na de publicatie van de overeenkomst verschillende rekken met fakkels en vuur-
werk op de markt van deze stad laten aansteken. De ambassadeurs zijn onthaald op het stadhuis met 
een licht avondmaal. En ik ben vervolgens de hele dag bezig geweest om de Engelse en de Nederlandse 
documenten met lak te zegelen en te onderteken.
De vredespublicaties waren pas zo laat gereed en ontvangen dat Van Beverningh nog enkele dagen 
bezig was met ondertekenen.66 Nog steeds was het noodzakelijk voor de Nederlandse diplomaat om 
in Breda te blijven vanwege ‘de civiliteiten’ (de diverse afscheiden der diplomaten), maar toch achtte 
hij inmiddels ook haast geboden met een terugkeer naar Den Haag wegens het aanbieden van de 
originele (getekende) stukken.
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Een van de laatste kwesties die nu nog geregeld moest worden was hoe de vrede overzee te laten 
verkondigen. In Zeeland lag inmiddels een vaartuig klaar voor vertrek naar Amerika, waar de 
ruil van Nieuw Amsterdam voor Suriname stond te gebeuren. Hiervoor moesten nog paspoor-
ten aan passerende schepen en enkele originele akten worden geregeld.67 Op 5 september verliet 
de delegatie Breda om op 9 september haar eindverslag in Den Haag te presenteren.

| Slot

De vrede van Breda betekende niets minder dan een diplomatieke triomf voor de Republiek. 
Dit internationale vredesverdrag bevestigde het juridische vrijhandelsprincipe (vrij schip, 
vrij goed) waar een flink deel van haar economische succes op was gebaseerd.68 Deze 
handelssuprematie werd ter zee onderstreept door een sterke marine; alleen op land bleek 
de Republiek kwetsbaar. Munsterse troepen naderden in het voorjaar van 1666 zelfs Breda, 
wat tot een pestuitbraak in de baronie leidde. Tot behoud van de eigen economische positie 
diende de Republiek binnen Europa zoveel mogelijk een machtsevenwicht na te streven 
tussen de ‘oude’ vijand Engeland enerzijds en de ‘nieuwe’ vijand Frankrijk anderzijds. Dit 
vormde de grote strategische achtergrond van de vrede die in de zomer van 1667 te Breda 
werd beklonken, maar nog voor decennia van conflicten in Europa zou zorgen.

7.  Viering van het sluiten van de Vrede van Breda op 24 augustus 1667. De Nederlandse diplomaten verblijven in het 
hofhuis aan de Catharinastraat (nr. 20). Tonnen met pek zijn aangestoken. Een fontein voor hun huis heeft de vorm van 
een leeuw met in zijn hand zeven pijlen. Uit de pijlenbundel spuit wijn. (bron: Atlas van Stolk, Rotterdam)
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67  NA, Raadpensionaris De Witt, Bundel 2779E, 28 augustus.
68  Rommelse,The Second Anglo-Dutch War, 184-188; 195-201.
69  Rowen, Grand pensionary, 633.

Johan de Witt schreef het succes van de vredesconferentie uiteindelijk toe aan de standvas-
tigheid van Hiëronymus van Beverningh die gedurende enige maanden noch voor Franse 
noch voor Engelse druk was geweken.69 De Goudse regent werd dan ook rijkelijk beloond 
met een gift van fl . 10.000 namens de Staten-Generaal. Bij de opvolging in 1672 van Johan de 
Witt als raadpensionaris gold Van Beverningh niet voor niets als een van de drie hoofdkan-
didaten. Hoewel hij bij die gelegenheid uiteindelijk niet werd benoemd, bleef hij gedurende 
de jaren zeventig van de zeventiende eeuw namens de Republiek de grote onderhandelaar 
bij de diverse internationale vredesconferenties (onder andere Keulen en Nijmegen).

8.   Het kasteel Oud-Teylingen, ook genoemd Lokhorst, bij Warmond. In 1675 koopt Van Beverningh dit landgoed om zijn 
botanische collectie te kunnen planten en herbergen. Twee jaar hiervoor is hij al curator geworden van de Hortus 
Botanicus in Leiden. Hij onderhoudt een wereldwijd netwerk om zijn botanische collectie te kunnen uitbreiden. 
Na de neerlegging van zijn openbare functies in 1678 verbleef hij hier steeds meer.
Tekening met zwart krijt uit ca. 1650. (bron: Rijksmuseum, RP-T-1900-A-4338)



24	 De Nederlandse delegatie bij de Vrede van Breda. De inbreng van topdiplomaat Hiëronymus van Beverningh

9.   De Van Beverninghkapel in zuidelijke kooromgang van de Sint-Janskerk te Gouda. Vanaf het jaar 1666 is Van Beverningh 
bezig om een oude grafkapel in te richten en te verbouwen tot grafmonument voor zichzelf en zijn familie. Hij regelt dat 
oorlogsschepen van de admiraliteit blokken kostbaar wit marmer uit Italië naar de Nederlanden vervoeren voor deze 
verbouwing, samen met zaden, planten en bomen. Op 23 oktober 1690 valt hij in de universiteitsbibliotheek van Leiden 
van een trap en overlijdt een week later aan zijn verwondingen. Hij zal worden bijgezet in zijn eigen Goudse grafkapel. 
Hij laat geen kinderen na. Op de tekstplaat staat vermeld dat hij bij talloze vredesonderhandelingen betrokken is 
geweest. Daarbij wordt ook Breda vermeld. (foto’s: kapel door Henkjan Sprokholt en tekstplaat door F. Gooskens)

10.   Glas-in-loodraam in de Van Beverninghkapel in de Sint-Janskerk te Gouda met in het midden zijn wapen. Op het raam 
staan ook bloemmotieven, wat past bij zijn belangstelling voor bloemen en planten. (foto F. Gooskens)
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